4º

Meura

06/03/18

PLANTÃO DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE

1- Observe o gráfico abaixo com muita atenção, depois resolva as atividades propostas.

Projeto Navegar Matemática- Ênio Silveira – Ensino Fundamental- Editora Moderna

a) QUAL foi o mês em que foram vendidas a maior quantidade de camisetas?
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) QUANTAS camisetas foram vendidas no mês em que foram vendidas a menor quantidade
de camisetas?
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) QUANTAS camisetas foram vendidas no total?
Operação

Resposta

Foram vendidas no total ____________
camisetas.

d) QUANTAS camisetas foram vendidas a mais no mês de novembro, em relação ao mês de
outubro?
Operação
Resposta
________________________________
________________________________

2- COMPLETE a adição abaixo e em seguida FAÇA o que se pede.
5.000 + _____________ + _____________+ 5 = 5.275

a) Agora REPRESENTE o número acima no quadro de ordens.
CLASSE DOS MILHÕES
Centena
de milhão

Dezena de
milhão

Unidade
de milhão

CLASSE DOS MILHARES
Centena
de milhar

Dezena de
milhar

Unidade
de
milhar

CLASSE DAS UNIDADES
Centena

Dezena

Unidade

b) Esse numeral tem ______ ordens e ______ classes.
c) O nome de sua ordem de grandeza é ________________________________
d) Ele tem ____________ unidades ou cubinhos.
c) Decomponha-o de acordo com as ordens: _____________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- UTILIZE os algarismos do número da atividade 2 para ESCREVER:
a) O maior número possível ____________________________________
b) O menor número possível ____________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- OBSERVE o valor de uma bicicleta, COMPLETE a tabela de acordo. FAÇA os cálculos
necessários.
Bicicleta
1
2
4
6
8

Valor
R$ 522,00

Cálculos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- RESOLVA as situações-problema propostas.
a) Papai comprou um celular por 987 reais, uma camiseta por 250 reais e um óculos por 645
reais. QUAL foi o valor de sua compra no total?
Operação

Resposta
Papai pagou no total pela compra____________.

b) QUANTO o livro da autora Cecília Meireles custa a mais que o livro da autora Ana Maria
Machado?

38 reais

90 reais

Operação

Resposta
O livro de Cecília Meireles custa _______
a mais que o livro de Ana Maria Machado.

c) Cristiane, mãe de uma aluna do 4º Ano comprou 5 livros "Ou isto ou aquilo" de Cecília
Meireles para presentear seus sobrinhos. QUANTO ela pagou pelos livros?
Operação

Resposta
__________________________________
__________________________________

FIQUE ATENTO (A) NOS CÁLCULOS FEITOS!!

